
BOOKING CODE : HKS-XX53-C01                                                                                                   UPDATE20/11/60       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



BOOKING CODE : HKS-XX53-C01                                                                                                   UPDATE20/11/60       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

2 
 

อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหตุ 

วนัที ่2-6 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่4-8 ม.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่5-9 ม.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่6-10 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่7-11 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่8-12 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่9-13 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่10-14 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่11-15 ม.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่12-16 ม.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่13-17 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่14-18 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่15-19 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่16-20 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่17-21 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่18-22 ม.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่19-23 ม.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่20-24 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่21-25 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่22-26 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่23-27 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่25-29 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่26-30 ม.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่27-31 ม.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่28-1 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่29-2 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่30-3 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่31-4 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่1-5 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่2-6 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่3-7 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่4-8 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่5-9 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่6-10 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่7-11 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่8-12 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่9-13 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่10-14 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่11-15 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่12-16 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่13-17 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่14-18 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่15-19 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่16-20 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่17-21 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่18-22 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่19-23 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่20-24 ก.พ. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่21-25 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่22-26 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่23-27 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่24-28 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่25-1 ม.ีค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่26-2 ม.ีค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่27-3 ม.ีค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่28-4 ม.ีค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์Lสายการบนิทเีวย ์

(TW) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน– เกาะนาม ิ– สก ี– อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน( - / L / D ) 
01.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิทเีวยเ์ทีย่วบนิที ่TW102 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) 

หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านขึน้รถโคช้ออกเดนิทางสูเ่กาะนาม ิน าท่านลงเรอืเฟอรร์ี่โดยใชเ้วลา
ขา้มประมาณ 10 นาทีพบกับสุสานนาย
พลนาม ิ(Tomb of General Nami) เป็น
สถานที่ที่มีความส าคัญต่อประวัตศิาสตร์
ของเกาะนามเิป็นอยา่งยิง่เพราะเกาะแห่ง
นี้ ตั ้งตามชื่อของนายพลนามิซ ึ่งเขา้รับ
ราชการตั ้งแต่อายุ  17  ท่ าน เป็นผู ้มี
ความสามารถน าทัพไปปราบจลาจล
ในทางภาคเหนือของเกาหลีจนไดรั้บ
ต าแหน่งสงูในขณะที่ท่านอายุยังนอ้ยแต่
ตอ่มาภายหลังทา่นไดถ้กูใสร่า้ยโดยศัตรทูางการเมอืงและถกูประหารชวีติจากนัน้ชมววิทวิทัศน์ของสถานทีเ่คยใช ้

เป็นสถานทีถ่า่ยท าละครทวีWีinter Love Song อนัโดง่ดังไปท่ัวเอเชยีพรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอนัสวยงาม
น่าประทับใจสดุแสนโรแมนตกิเปรยีบประดจุทา่นเป็นพระ-นางในละครเลยทเีดยีวทีน่ี่ทา่นจะไดพ้บกบัรปูปัน้ของเบ
ยองจนุและชเวจวีแูละอสิระเดนิชมตามอธัยาศัยพบกนัณจดุนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัเมนูทคัคาลบหีรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(มือ้ท ี ่1)อาหารเลือ่งชือ่โดยการน า
ไกบ่ารบ์คีวิมนัหวานกะหล า่ปลตีน้กระเทยีมซอสและขา้วมาผดัรวมกนับนกระทะแบนสดี าคลุกเคลา้ทกุ
อยา่งใหเ้ขา้ทีร่บัประทานคูก่บัผกักาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่ลานสก  ีซ ึง่แบ่งเป็นเนินสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเล่นเนินสกีส าหรับผูท้ี่เล่นไดป้านกลางและเนิน
ส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ ใหท้า่นไดส้นุกสนาน
กับกจิกรรมบนพื้นหมิะ และลองพสิูจน์ฝีมอืการ
ทรงตัวบนไมส้ก ี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี
รวมชุดประมาณ 2,000 บาทหรือ 50,000 วอน 
// สโนวส์เลดประมาณ 600 บาทหรือ 15,000 
วอน // กอนโดล่าประมาณ  600 บาทหรือ 
15,000 วอน)นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกอืน่ๆอาทบิลิเลยีดโบวล์ิง่ซาวน่าหอ้งเลน่เกมฯลฯมเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที่ 
(หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกีขึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศหากไม่มี
หมิะเพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิารทัง้นี้***หากลานสกปิีดบรกิารขอสงวนสทิธิใ์นการน าทา่นเลน่สกแีละไมม่ี
การคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้***) สมควรแกเ่วลา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) เมนู สกุ ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกบัสกุ ีย้ากี ้ม ี
สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผกั เนือ้ห ัน่บาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรงุจะน าวตัถตุา่ง ๆ เหลา่นีจุ้ม่แชล่งใน
น า้เดอืด หรอืน า้ซุป และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพกั จากน ัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้
กนั แลว้รบัประทานโดยจุม่ลงในซอส 

ทีพ่กั  I PARK RESORT หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน– วดัชนิฮงึซา – ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดกูาล)* - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด–์ 

กรงุโซล- ตลาดทงแดมนุ    ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซานระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนอ์นังดงามทีม่เีอกลักษณ์

เฉพาะตัวหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนด์
ของเกาหล ีซึง่จะผา่นเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม 
ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้ผาหบุเขาและล า ธาร น า
ทา่นชมวดัชนิฮงึซา ตัง้อยูใ่นเขตอทุยาน
แหง่ชาตซิอรัคซาน บรเิวณทางขึน้กระเชา้ โดย
เป็นวัดทีม่คีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุในเกาหล ีโดยถกู
สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 652 ในสมัยอาณาจักร
ชลิลา จงึท าใหส้ถาปัตกรรมทัง้หมดนัน้เป็นแบบ

ศลิปะในยคุชลิลา ทีม่คีวามสวยงามออ่นชอ้ยและไดรั้บอทิธพิลศลิปะแบบราชวงศถั์งของจนีมาอยา่งครบครัน 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าเพือ่น าทา่นโดยสาร น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า(ไมร่วมคา่กระเชา้ ทา่นละ 
400 บาท หรอื 10,000 วอน)ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศนบ์นยอดเขา  
ดจุดั่งภาพวาดเกนิทีจ่ะบรรยาย ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสจีะเป็นชว่งทีง่ดงามทีส่ดุ 
นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพือ่ชมความงามของใบไมส้ตีา่งๆ ชว่งประมาณ
เดอืนตลุาคมใบไมจ้ะกลายเป็นสแีดง สสีม้ และสเีหลอืงท่ัวทัง้บรเิวณ จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางเขา้สูไ่รส่ตรอเบอรี(่ตามฤดกูาล)*ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ
หวานฉ ่ากลิน่หอมของสตรอเบอรร์ีน่อกจากนัน้ทา่นยังสามารถซือ้กลับมาฝากคน
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ทีท่า่นรักจากเมอืงไทยไดด้ว้ยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามใหท้า่นวันสดุทา้ย (การทานสตรอเบอรร์ีใ่หท้าน
เฉพาะในสว่นเทา่นัน้หา้มน าออกมารับประทานขา้งนอก) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)เมนูหมยูา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบีเ้ป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลที ีเ่ล ือ่งชือ่
และรูจ้กักนัดที ัว่โลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน า้จ ิม้เตา้เจ ีย้วสตูรเฉพาะและน า้ซปุสาหรา่ย 

 บา่ย จากนัน้ทา่นเดนิทางสูเ่อเวอรแ์ลนด(์รวมบตัรผา่นประตแูละเครือ่งเลน่)เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีตตั้ง้อยูท่า่มกลางหบุเขาเชญิทา่นทอ่งไปกับ
โลกของสั ตว์ป่าซาฟารีชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารักเตมิเต็ม
ความสขุของทา่นสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ตา่งๆไมจ่ ากดัชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุ
โรแมนตกิท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลีย่นจัดแสดงดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล
ตลอดทัง้ปีสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ท ี ่5)เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)อาหารยอดนยิมในวงัหลวงในสมยัก่อน 
ปจัจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว 
รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลบัในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่ากกัตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้
โสม พรกิไทยด าและเกลอื 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นทงแดมนุแหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณประตเูมอืง
โบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซื้อสนิคา้หลากหลายประเภทอาทเิสือ้ผา้บุรุษ-สตรีรองเทา้บุรุษ-สตรี
รองเทา้ผา้ใบเข็มขัดหรอืของทีร่ะลกึอาทชิดุเครือ่งครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศการช ้

อปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 
ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊ก - ศนูยโ์สมเกาหล ี– COSMETIC GALLERY – ดวิตี ้ฟร ี– ยา่นฮงแด – ทรคิอาย 

แอนดไ์อซม์วิเซยีม –โรงงานสาหรา่ย – ท าคมิบบั – สวมชดุประจ าชาต ิ(ฮนับก) – ยา่นเมยีงดง 
( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัชางดอ๊ก เป็นพระราชวังทีส่วยงามและทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลไีดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์าร
ยูเนสโกมีความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวงสรา้งในปีค.ศ.1 
405  ใชเ้ป็นที่ประทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ช ชอนหลายองคจ์นถงึ
พระเจา้ชุนจง (Seonjeong)  ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษ์
พระราชวังแห่งนี้ เอาไวอ้ย่างดีที่สุดแมจ้ะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับ
พระราชวังแห่งนี้มาแลว้จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศู่นยโ์สมเกาหล ีซึง่
รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุและน ากลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่าน

รักและนับถอืทางบา้นจากนัน้น าท่านสูC่OSMETIC GALLERYเป็นศูนยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหลอีาทิ
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากท่ัวโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้
ไดต้ามอัธยาศัยจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้รทีีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 
500 ชนดิอาทนิ ้าหอมเสือ้ผา้เครือ่งส าอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดับฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่)เมนูบฟุเฟตบ์าบคีวิเกาหล ีเสริฟ์ไมอ่ ัน้ 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูย่า่นฮงแดถนนสายART ชือ่ "ฮงแด" ยอ่มาจาก "ฮงอกิแดฮกัเกยีว" (แปลวา่มหาวทิยาลยั 

ฮงอกิ) เรยีกแบบยอ่ๆเลยกลายเป็น "ฮงแด"  ยา่นนีม้ทัีง้รา้นอาหารคอฟฟ่ีช็อปผับบารร์า้นขายเสือ้ผา้รา้นขาย
เครือ่งส าอางและเกสเฮา้สร์าคายอ่มเยาถอืเป็นศนูยร์วมวัยรุน่เด็กแนวชาวเกาหลนี าทา่นชมTRICK EYE 
MUSEUM&ICE MUSEUM(ไมร่วมคา่เขา้ทา่นละ600 บาทหรอื15,000 วอน)ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะ
แนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมติโิดยทา่นจะไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปูแอ็คชัน่ทา่ทางตา่งๆกบัภาพแนวมติทิีเ่กดิ
จากความคดิสรา้งสรรคจ์นิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีเ่หมอืนจรงิโดยให ้
ผูช้มเขา้ไปมสีว่นรว่มถา่ยภาพสมัผัสอากาศหนาวสดุขัว้ภายในเป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรปูตา่งๆอณุหภมูขิา้งใน
ประมาณ - 4 องศาใหท้า่นถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัยจากนัน้น าทา่นเขา้ชม
โรงงานสาหรา่ยของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหลผีลติสาหรา่ยใหมส่ดทกุ
วันมหีลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝากน าทา่นเรยีนรูว้ธิกีาร
ท าคมิบบัหรอืขา้วหอ่สาหรา่ยอาหารงา่ยๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน
ค าวา่คมิแปลวา่สาหรา่ยค าวา่บบัแปลวา่ขา้วลักษณะจะเป็นแทง่ยาวๆแลว้
จะหั่นเป็นชิน้พอดคี าจิม้กบัโชยหุรอืวาซาบก็ิไดต้ามใจชอบพเิศษ!!! สวม
ชดุประจ าชาตเิกาหล ี(ฮนับก)มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใส่

พรอ้มเก็บภาพประทับใจ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่8) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืง

ด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโล้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดงหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใด
ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุน่อาทเิสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งส าอางแบรนดดั์งของเกาหลี
พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ี่กวา่จ านวนมาก
ในแตล่ะวัน 
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ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทสิ 

ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                       ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลฟิท ์ท่านละ 400 บาท หรอื 
10,000 วอน)ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครัง้ถูกเรยีกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตัง้คือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มี
ความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับน ้าทะเล ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุ
ในโลกตดิ 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน 
ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงาม
ของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวันและยามค ่าคืน ชมทัศนียภาพของแม่น ้า 
Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบา้นช่องที่เรียงราย และ
ลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อสิระให ้
ทกุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอย หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัยจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพ
กนัทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบนัตา่งๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพ
ดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลอง
ตัวยาจากสมนุไพรชนดินี้ม ีฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงู
เหนือน ้าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรงน าทา่นสู่

ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติ
โดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสน
เข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็น
น ้ ามัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดีน าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอย
แอมมาทสิ ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่เป็นอญัมณีน าโชคและสขุภาพของผูท้ีเ่กดิวันเสาร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่10) เมนูโอซมับูลโกกคิอืปลาหมกึสดและหมูหมกัเกาหลหีมกัจนไดท้ ีผ่ดั
ทานกบัน า้ซุปรอ้นๆ 

บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

20.05น.ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯสายการบนิT’WAY เทีย่วบนิทีT่W101 
00.10น.เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ15 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัด

จ าแลว้เทา่นัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชื่อผู ้
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจาก
นี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน (ไมนั่บเสาร์-อาทติย)์ บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้่ายใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หาก

การเดนิทางนั้นตรงกับชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มกีารการันตีค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
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โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


